
Als team zijn wij dit schooljaar be-
gonnen met het mooie hoofdstuk 13 
uit de eerste brief aan Korinthe.  
 
“En nu blijven geloof, hoop en liefde, 
deze drie, 
maar de meeste van deze is de 
liefde”. 
 
Ik vond een mooi gedicht van Chris 
Lindhout wat ik graag met u deel aan 
het begin van dit nieuwe schooljaar. 
 
Je hoeft voor Mij niet goed te wezen  
in wat de wereld van je vraagt  
wordt maar goed in het vergeven  
zorg maar dat je daarin slaagt.  
 
Nee, Ik wil geen supermensen  
volgens menselijke maat  
Ik kijk anders, Ik kijk naar  
hoe ver je met de ander gaat.  
 
Word maar goed in elkaar vertrouwen  
verleg daarin steeds weer de grens 
oefen maar in jezelf te geven  
aan die andere medemens.  
 
Wordt maar vaardig in het kijken  
en het luisteren met je hart  
train je in het elkaar helpen  
leer maar troosten bij veel smart.  
 
Kind, Ik wil je ’t zo graag leren  
volg Mij maar in alles na  
in mijn rapport staan geen cijfers  
slechts Liefde is waar Ik voor ga. 
 
 
Wij wensen iedereen een fijn, leer-
zaam en Liefdevol schooljaar! 

EEN NIEUW SCHOOLJAAR 

Belangrijke data: 
 
13-17 september 
Informatieweek 
 
 
15 september 
informatie ouders groep 
0/1 
 
 
16 september 
VO informatie nieuwe ou-
ders groep 8 
 
 
27 en 28 september 
Kennismakingsgesprekken  
 
1 oktober 
Volgende nieuwsbrief 
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In dit nummer: 

Jubileum 
In de vakantie mocht onze direc-
teur bestuurder dhr. G. (Gert) Tis-
sink 40 jaar in dienst van het on-
derwijs zijn. Wij feliciteren hem  
van harte met dit mooie jubileum 
en wensen hem Gods zegen en nog 
veel mooie jaren toe.  
 
Welkom 
Dankzij inzet van extra gelden, 
mochten wij juf Conny van Otterloo 
welkom heten. Zij gaat in groep 4 
t/m 8 extra ondersteuning geven in 
en buiten de groep.  
 
In groep 0/1 staat juf Irma de 
Bruin op maandag en vrijdag in 
groep 0/1. Dit zal tot de kerstva-
kantie zijn, vanwege het zwanger-
schapsverlof van juf Gerlinde. 
 
Juf Ellen is afgelopen maandag 
weer met haar werk begonnen, na 
een periode van verlof. Het is fijn 
dat ze weer in ons midden is! 
 
Stage  
In groep 3 loopt Gerben van Stee-
nis iedere vrijdag stage. Hij wil 
graag in het onderwijs werken en 
doet nu alvast wat ervaring op.   

WELKOM 

In juli en augustus zijn Jochem 
Langeveld, Kai Hansum en Feline 
de Vries 4 jaar geworden. Zij gin-
gen vanaf maandag voor het eerst 
naar school. Ook Robbin Baijense is 
na de vakantie in groep 0/1 geko-
men, hij hoopt 17 september 4 jaar 
te worden.  
Wij heten jullie van harte welkom 
en hopen dat je snel je plekje hebt 
gevonden! Geboorte 

Op 19 juli mochten juf Gerlinde en 
haar man voor de tweede keer een 
kindje ontvangen. Dochter Jette is 
het zusje van Luuk. Gelukkig gaat 
het goed met Jette en de juf, er 
wordt volop genoten. Van harte 
gefeliciteerd en veel wijsheid en 
Gods zegen gewenst bij de opvoe-
ding van jullie jonge gezin! 
 
 

PERSONEEL 
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De leerkrachten van groep 6 t/m 8 maken met 
betreffende ouders een afspraak voor een huis-
bezoek. De bezoeken hopen zij voor de herfst-
vakantie te hebben afgerond.  

De kennismakingsgesprekken voor de groepen 
0/1 t/m 5 worden allemaal op school gehouden 
volgens een rooster. Deze gesprekken zijn 
vooral bedoeld om kennis te maken en dingen 
met elkaar te bespreken en te delen die in het 
belang zijn van de ontwikkeling van uw kind
(eren). 
 
De gesprekken zullen plaatsvinden op maandag 
27 en dinsdag 28 september. U kunt hier via 
Parro zelf een tijdstip en de dag inplannen. Het 
rooster wordt maandagavond 20 september 
vanaf 20.00 uur open gezet voor ouders met 
meerdere kinderen. Vanaf dinsdagavond 
20.00 uur staat het open voor alle ouders.  

Soms is het goed om aan het begin van het 
schooljaar even weer wat dingen onder de 
aandacht te brengen, ook voor nieuwe ouders: 
 
Bezoek tandarts/dokter, etc. 
Het komt soms voor dat u met uw kind naar 
een dokter, tandarts, therapeut etc moet. Wij 
willen u vragen dit zoveel mogelijk buiten de 
schooltijden te plannen. De leerkrachten vin-
den het fijn om het 1 dag van te voren te we-
ten in verband met bijzonderheden die eventu-
eel gepland staan. Wilt u hier rekening mee 
houden? 
 
Tussendoortjes 
Even een opfrissing over het beleid van de 
school: op maandag tot en met donderdag mo-
gen de kinderen alleen gezonde tussendoortjes 
(groente, fruit of brood) mee naar school ne-
men. Op vrijdag mag er koek wor-
den gegeten. Bij traktaties is er 
een uitzondering, dan mag er ook 
op andere dingen worden getrak-
teerd.  De voorkeur blijft uitgaan 
naar wat gezondere traktaties. 

INFORMATIEAVOND 

KENNISMAKINGSGESPREKKEN 

STUDIE(MID)DAGEN 

De afspraken zijn vastgelegd. Daarom staan de 
studiemiddagen nu definitief gepland. Op deze 
mid(dagen) zijn alle kinderen vrij. Ze staan 
ook zichtbaar in de jaarplanning, maar via deze 
nieuwsbrief een aparte vermelding. Hier volgt 
het overzicht: 
 
 
Donderdagmiddag 14 oktober 2021 
Dinsdagmiddag 7 december 2021 
Woensdag 26 januari 2022 
Donderdagmiddag 10 februari 2022 
Dinsdagmiddag 8 maart 2022 
Donderdagmiddag 14 april 2022 
Dinsdagmiddag 7 juni 2022 

OM TE WETEN…. 

Zoals u al heeft kunnen lezen, zullen de leer-
krachten nog geen informatieavond houden op 
school. Wel zullen zij een presentatie maken 
waarin een beeld wordt geschetst wat er zoal 
in dit schooljaar wordt gedaan. Mocht u daar 
nog vragen over hebben, of andere vragen, 
dan kunt u dat doorgeven aan betreffende 
leerkracht(en). 

 
Voor ouders die een kind in 
groep 8 en/of groep 0/1 hebben 
is er een uitzondering. Over 
groep 8 wordt er informatie ge-
geven op donderdagavond 16 
september, over  groep 0/1 is 

dat op woensdagavond 15 september. Beide 
avonden zijn op school. Meer info volgt. 

GYMLESSEN 

Vanaf maandag 13 september 
wordt er op maandag aan de 
groepen 3 t/m 8 een gymles 
gegeven door juf Patricia van 
Sport en Welzijn. Wij hebben dus twee extra 
lessen in de week ingekocht.  
 
De tweede gymles wordt op woensdag/vrijdag 
gegeven. Voor de groepen waarvan de leer-
kracht geen gymbevoegdheid heeft, worden de 
lessen verzorgd door een leerkracht die wel be-
voegd is. Op dat moment is er dus een wisse-
ling van leerkracht, alleen tijdens de gym. 
Groep 3 gymt 1x in de gymzaal.  Het rooster 
vindt u op de website van onze school, 
www.wvobrakel.nl.  

OUDERHULPLIJST 

Aan het begin van ieder schooljaar stellen wij 
een  ouderhulplijst samen waarop verschillende 
activiteiten staan waarbij hulp van (groot)
ouders wordt gevraagd. Wij konden het afgelo-
pen jaar helaas weinig van uw aanbod gebruik 
maken. In de hoop dat wij het komende school-
jaar wat meer kunnen organiseren waarbij ook 
hulp nodig is, ontvangt u binnenkort de lijst met 
verschillende activiteiten waarvoor u zich  kunt 
opgeven. U krijgt dan te zijner tijd meer infor-
matie via de leerkracht(en). 
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VERKEER ROND DE SCHOOL 
 

Veiligheid rondom een school is 
erg belangrijk. Hier zijn wij sa-
men verantwoordelijk voor.  

Daarom is het goed om aan het 
begin van het schooljaar de in-

formatieflyer die hiervoor is gemaakt onder de 
aandacht te brengen. Ook voor nieuwe ouders 
is het fijn om te weten wat de regels precies 
zijn.  

Het zou fijn zijn als iedereen zich bewust is van 
deze regels en zich hier ook aan houdt, in het 
belang van de veiligheid van onze kinderen.  

U vindt de flyer in de bijlage bij deze nieuws-
brief. Alvast bedankt voor uw meedenken en 
handelen! 

PSALMEN VAN DE MAAND 

De psalmen die deze maand worden geleerd zijn: 
Groep 0/1 en 2: psalm 100:1 
Groep 3 en 4: psalm 100: 1 en 3; psalm 150 : 1 
Groep 5 t/m 8: psalm 150:3; psalm 149:1; 
psalm 142:1 en psalm 147:10 

De jarigen in augustus waren/zijn: 
 
03-08 Milan van den Assem, groep 2 
05-08 Ravi Haubrich, groep 2 
06-08 Floor Dijkhof, groep 7 
07-08 Feline de Vries, groep 0/1 
07-08 Casper van der Werf, groep 8 
16-08 Kevin van de Werken, groep 6 
19-08 Liam Mc Cormack, groep 0/1 
20-08 Luuk Crielaard, groep 5 
31-08 Ralph den Hartog, groep 3 
 
 
 
 
 
Iedereen van harte gefeliciteerd! 
 

De jarigen in september zijn: 
 
06-09 Bente Wahlbrinck, groep 6 
12-09 Benjamin Kamsteeg, groep 2   
20-09 Sofie Roza, groep 6 
20-09 Jishra de Ruiter, groep 7 
22-09 Diede Canters, groep 6 
23-09 Rosanne Mans, groep 8 
24-09 Joas Ermstrang, groep 6 
24-09 Nora van Ooijen, groep 3 
25-09 Jessie Haubrich, groep 8 
25-09 Haely Ferket, groep 7 
26-09 Matthijs van Hemert, groep 4 
29-09 Imke van der Brink, groep 3 
29-09 Thirza van der Zalm, groep 8 
 
 
 

Bij alle data die in deze brief worden genoemd schrijven we “Deo Volente”, wat betekent: Als de Heere het wil en wij in leven zijn, dan zullen we het doen. 

Bezoekadres:     Postadres:     Contact: 

Vrijheidslaan 94     Postbus 42     tel.: 0418-672220 

5306 BN Brakel     5306 ZG Brakel     info@wvobrakel.nl 

HULP GEVRAAGD! 

Wij hebben net voor aanvang van school met 
het hele team behoorlijk veel dingen uitge-
zocht. Er is al een kar met oude spullen naar de 
stort gebracht. Eigenlijk zou dit nog een keertje 
kunnen. Wie van u zou ons willen helpen? 
Wie heeft een kar ter beschikking en/of wil de 
spullen naar de stort brengen? Wij zouden daar 
heel erg mee zijn geholpen! Mocht u willen hel-
pen, dan kunt u dat doorgeven via  
info@wvobrakel.nl of bij een leerkracht aange-
ven. 
 
Alvast heel erg bedankt! 
 


